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 بسمه تعالی

 

  كد مدرك و شماره بازنگري:

EO-WI-002/01 

 3از   1صفحه 

 طرح دوره نظري
 (course plan) 

 دفتر  توسعه آموزش

 98-99 تحصيلي اول نيمسال

 مدیریت پرستاري رشته

کارشناسي ارشد مقطع  

 
 تهران درمانی بهداشتی خدمات و پزشكی علوم دانشگاه

مامایي و پرستاري دانشكده   

 

 

  سمینار مدیریت موردي عنوان دوره:

 آموزش مدیریتگروه آموزشي: 

 كارشناسی ارشدمقطع تحصيلي: 

  الگوهاي كیفیت و اعتباربخشی خدمات پرستاري –ي نظریه هاي نوین مدیریت و رهبري در پرستار :پيش نياز

  واحد عملی 1 تعداد واحد:

 (هفته 8)  12تا  8ها  دوشنبهزمان برگزاري کالس: 

 زمان و مكان مشاوره با اساتيد دوره: 

 18محل کالس: 

 

 اساتيد:

mcheraghi@tums.ac.ir 
cheraghiali2000@yahoo.com 

https://scholar.google.com/citations?user=mDX286oAAAAJ&hl=en 

http://tums.ac.ir/faculties/mcheraghi 

 با هماهنگی قبلی 17تا  15روزهاي شنبه و دوشنبه ساعت 

 چراغی محمدعلی دكتر 

 

 شرح درس:

، الینیبانجام نظارت در  و اثربخشی براي كسب مهارتبوده كه صورت پروژه عملی توسط دانشجو ه این درس ب

 يپرستارخدمات مدیریت  در واحد امور بررسی از طریق ،یت خطر و ...  تضمین كیفیت، حسابرسی مراقبت ها و مدیر

مهارت  با كسبدانشجو  در این درس .واحدها و بخش هاي مختلف انجام می شودبین هماهنگی و همكاري  و برقراري

افزایش كیفیت مراقبت ها، كاهش هزینه ها و  جهتمسائل  براي حلالزم در زمینه قضاوت و تحلیل امور مراقبتی 

 .  می نماید  برنامه ریزي و ... كاهش مدت زمان بستري بیماران

 

 هدف کلي: 

اي خاص و رویدادهموقعیتی آشناسازي دانشجویان با شیوه مدیریت موردي، از طریق شناخت و تحلیل شرایط 

ل ح"و با رویكرد   در جهت بهبود كیفیت مراقبت هاي پرستاري، نظام سالمتمراقبتی در محیط هاي مدیریتی و 

كسب مهارت در بررسی و شناخت، طراحی، اجراء،   بادانشجویان انتظار می رود  بنابراین. ارائه خواهد شد  "مسئله

آشنا شده و برنامه ریزي الزم جهت ارتقاء سطح  مربوطه نظارت و ارزشیابی مراقبت هاي پرستاري در ساختارسازمانی

 . انجام دهندكیفی خدمات پرستاري 

mailto:mcheraghi@tums.ac.ir
https://scholar.google.com/citations?user=mDX286oAAAAJ&hl=en
http://tums.ac.ir/faculties/mcheraghi
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 اهداف جزیي:

 انتظار می رود دانشجو در پایان دوره آشنایی الزم نسبت به موارد ذیل حاصل نماید: 

 مفهوم و اهمیت مدیریت موردي در مدیریت پرستاري. -

 مدیریت موردي.و اجزاء مراحل  -

 .انجام مدیریت موردي اثربخشعوامل مؤثر در  -

 در مدیریت اثربخش پرستاري. اهمیت آنهاحل مسئله، تصمیم گیري و تفكر انتقادي و  -

 روش هاي حل مسئله و تصمیم گیري. -

 مدل هاي مطرح در مدیریت پرستاري جهت حل مسئله و تصمیم گیري.  -

 مراحل واجزاء اصلی در حل مسئله. -

 در تصمیم گیري مطلوب.نقش ویژگی هاي فردي و كنترل آنها  -

 تصمیم گیريو روش هاي  ابزارها  -

-   

 وسایل کمك آموزشي:

  اسالید پاور پوینت، پروژكتور و وایت بورد  

 

 وظایف فراگير:

 حضور فعال در كالس طبق برنامه ریزي و اهداف آموزشی. -1

 .معتبر شركت در بحث گروهی با استناد بر مرور منابع مرجع و مقاالت -2

 ارائه پروژه هاي هاي دانشجویی مطابق با تقویم كالسی.  -3

 یادگيري: -روشهاي آموزش

كه به شیوه  بوده ( تعدیل شدهFlipped classroomو به صورت تدریس معكوس) مبتنی بر روش دانشجو محوري

ام مون موضوعات كالس، انجارائه خالصه مقاالت و منابع مطالعه شده پیرا سخنرانی و مشاركتی با پرسش و پاسخ، بحث گروهی و

 خواهد گرفت.

 

 عمليشيوه ارزشيابي واحد 

 نحوه ارزشيابي  درصد نمره

 فعال و منظم   حضور 10%

40% 

 

، در تمامی كالسیبا موضوع مطابق  (Text Review)و یا مرور منابع مرجع  ، ابزار بررسیارائه مقاله مرتبط

 جلسات كالس* 

 * توضیح: 

تمامی دانشجویان مطابق با مبحث كالسی، با مطالعه یک منبع مرجع و یا یک مقاله از الزم است در هر جلسه، 

در تدریس مبحث مورد نظر و بحث راجع به ابعاد مختلف آن موضوع، مشاركت مجالت معتبر مدیریت پرستاري، 

 جدي و فعال داشته باشد. 

 موردي()سمینار مدیریت پروژه نهایی ارائه   50%
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 عملي سمينار مدیریت موردي تقویم درس

 98-99اول سال تحصيلي نيمسال 

 کارشناسي ارشد مقطع

 

 موضوع نام استاد هفته

  و تعاریف کلي ارائه طرح درس، معرفي اهداف و برنامه هاي مربوطه دکتر چراغي 1

  ویژگي ها، ؛ تعاریف،Case Management مدیریت مورديکليات  چراغيدکتر  2

 اجزاء، نقش و عملكرد ابعاد مدیریت موردي در مدیریت پرستاري چراغيدکتر  3

رویكردهاي نظري و مدل هاي مطرح در مدیریت پرستاري جهت حل مسئله و  دکتر چراغي 4

 تصميم گيري 

تصميم گيري، حل مسئله و تفكر انتقادي؛ تعاریف، تفاوت ها و شباهتها و نقش  دکتر چراغي 5

 آنها در مدیریت پرستاري 

 ادامه مبحث قبلي  دکتر چراغي 6

 روش هاي کسب مهارت در حل مسئله و تصميم گيري  دکتر چراغي 7

 ابزارهاي تصميم گيري و جمع بندي مطالب ارائه شده چراغيدکتر  8

 تمرین پروژه عملي چراغيدکتر  9

 

 چراغيدکتر  10

 

 تمرین  پروژه عملي

 هاارائه پروژه هاي دانشجویي و بحث و بررسي پيرامون آن چراغيدکتر  11

 ارائه پروژه هاي دانشجویي... چراغيدکتر  12

 ارائه پروژه هاي دانشجویي... چراغيدکتر  13

 ارائه پروژه هاي دانشجویي... چراغيدکتر  14

 ارائه پروژه هاي دانشجویي... دکتر چراغي 15

16   

 

 

 

 موفق باشید


